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De trainirrg en de conditie van de
scheidsrechter
Een van de vaardigheden waarover een scheidsrechter behoort te beschikken is een goede
conditie. Vanaf het begin zijn de leden van de SVD hiervan overtuigd. In de beginfase worden de trainingen gehouden op het veld van ONB aan de Leeuwerikstraat. De trainingen
staan onder deskundige leiding van het bestuurslid Nico Pultrum. De leden die hieraan meedoen behoren hiervoor een bijdrage van een kwartje te betalen. Waarvoor dit precies is
bedoeld is niet geheel duidelijk, daar de trainingen meestal in april starten en er niet over de
lichtinstallatie behoefde te worden beschikt.
Aan de conditietest wordt in L968 deelgenomen doorca.20 leden.De diploma'swor-

den uitgereikt door het H.B.

lid

Hans

Bouwhuis.

In

1969 staat de training voor het eerst
onder leiding van Sjoerd de Vries, die er
voor zorgt dat de animo onder de leden
voor de training strjgt. De trainingen worden vanaf 1972 gehouden op de velden van

de v.v. Drachtster Boys aan de Sportlaan
te Drachten.Voor de aanvang van de competitie zijn de eerste trainingen vaak in de
bossen van Beetsterzwaag. In de winterperiode, wanneer de velden slecht zijn.
bestaan de trainingen uit het lopen van

rondjes rond de afrastering van het hoofdveld of op de straten in Drachten.

Daar de vorige conditietest nogal zwaar

wordt gevonden en organisatorisch nog
wel eens problemen oplevert, wordt deze
COVS-test in 1974 vervangen door de
Coopertest. Uitgangspunt is dat binnen de
tijdslimiet van 12 minuten afhankelijk van
de leettijd de daarbij aangegeven minima-

le afstand behoort te worden

afgelegd.

Voor heren tot 30 jaar;2700 meter, tot 40
jaar; 2500 meter, tot 48 jaar; 2200 meter,
tot 55 jaar;2000 meter en daarboven 1800
meter. Voor dames bedraagt de afstand
2000 meter, maar wordt later ook gedifferentieerd naar leeftijd. De test behoort te
worden afgelegd op een grasbaan van200
De trainingsgroep in voorbereiding op het seizoen 1972/73 in de bossen van Oherterp met op de
voorgrond trainer Sjoerd de Vries en daarachter van links naar rechts Bauke Booi, Jan Overwijk,
Heddy Bijlsma, Folkert Spintler, Piet Bos, Sjoerd de Graaf, Dekker, Roel Dijkstra,Theo Hoogterp en

Dick de Jong.

Tn 1962 en 1963 wordt er al gesproken
I ou", de vaardigheidstesten, die in
ILeeu*ard.n *orï.n

gehouden. Deze
testen bestaan uit 5 x 10 meter sprint, 100
meter sprint en vervolgens 700 meter die
binnen een bepaalde limiet moet worden
afgelegd, waarbij 2 x 50 meter rugwaarts
moet worden gelopen.In 1967 wordt in het
jaarverslag melding gemaakt van goed

bezochte zaaltrainingen o.l.v. van Thijs
Brink in het gymzaaltje aan de Houtlaan.
Deze trainingen worden nog tot in het
begin van de jaren zeventig gehouden, met
een onderbreking omdat de zaal dan niet
aan de SVD wordt toegewezen.Deze trainingen worden steevast afgesloten met een
onderling partijtje volleybal met als toenmalige "toppers" Jelle Jansma en Efde.

meter of bij voorkeur 400 meter. Deze testen worden ook door de SVD gehouden
op de sportvelden aan de Sportlaan en later
in het Drachtster Bos, waar dan een 200
meter baan wordt uitgezet.

Als in 1977 de v.v. Drachtster Boys

de

accommodatie in het Drachtster Bos gaat
gebruiken heeft de SVD van de gemeente ook de beschikking gekregen over een
oefenhoek ter groolte van een half veld. In
overle§ met de v.v. Drachtster Boys wordt

hier verlichting aangebracht, waarbij o.l.v.

de voorzitters Ab Verwoert en

Theo
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dec.'98 Uitreiking speltl voor het halen van 25x conditietest aan Andries Booi door Foppe de Haan.

Hoogterp de hiervoor benodigde gleuven
voor de kabels worden gegraven. De verlichting wordt door Drachtster Boys bekostigd, waarbij wordt toegestaan dat de
oefenhoek ook wordt gebruikt door de

voorschriften steeds plaats onder het toe-

wikkeld en bestaat uit het heen en weer

ziend oog van de plaatselijke KNAU-officials met name de heren Benus, Konings
en Van der Graaf.

lopen tussen twee markeringslijnen,welke
op 20 meter afstand van elkaar zijn gelegen. De loopsnelheid van de deelnemers

jeugd van de club.

Omdat de KNVB en met name ook de

Inmiddels wordt de training vanaf 1975
verricht door Evert Deelstra uit Rottevalle.
Deze trainer zorgt ervoor dat de deelname aan de conditietesten door de leden van
de SVD op een hoog peil blijft. Op de bowlingavond in januari 1988 wordt aan hem
een wandbord uitgereikt in verband met
het l2tlz jaar trainerschap. Bij afwezigheid
van de trainer wordt deze vervangen door
Bauke Booi en Jan van der Iest, die hiervoor de cursus van conditietrainer van de
COVS hebben gevolgd.

Voor het houden van de testen is inmiddels gekozen voor de atletiekbaan aan de
Sportlaan. Het aantal deelnemers van de

SVD, dat voor de test slaagt, schommelt
jaarlijks rond de 50, met als hoogtepunt
1988 als er 58 leden aan de voorwaarden
voor de test voldoen. Omdat de baan in
Drachten erg centraal ligt bedraagt het
aantal deelnemers in dat jaar totaal 98. Het
aantal deelnemers blijft zo hoog omdat de
KNVB (niet de afdelingen) vanaf 1,977 de
test voor haar leden verplicht stelt. In 1983
wordt ook het met goed gevolg afleggen
van de spelregeltoets in de voorwaarden
voor het functioneren als scheidsrechter
als verplichting opgenomen.

De testen in Drachten vinden volgens

wordt bepaald door het interval
DSC-Noord van mening is, dat de scheidsrechters op elk moment aan de conditionele verplichtingen behoren te kunnen voldoen, wordt de SVD gevraagd als proef in
december 1978 bij kunstlicht een extra test
te houden voor de groepen I en II van het
district Noord op de atletiekbaan. Op één
na slagen alle scheidsrechters voor deze
test. Mede uit financiële overwegingen
heeft de KNVB geen vervolg gegeven aan
deze proef.

Daar de algemene opinie is dat

de

Coopertest geen representatieve afspiegeling is van de daadwerkelijke conditie van
de scheidsrechter ontstaat er een discussie
omtrent een andere test. Nadat enkele
proeven zijn genomen met de zgn. POLtest wordt in 1995 binnen de COVS een ad
hoc commissie ingesteld om het hoofdbestuur hieromtrent nader te adviseren. Deze
commissie staat onder leiding van Cees
Wenneker en de noordelijke vertegenwoordiger in deze commissie is Bert Vels.
Het advies van deze commissie heeft uiteindelijk tot resultaat, dat de Coopertest
wordt afgeschaft en dat met ingang van
2000 de Shuttle-runtest wordt ingevoerd
voor alle geledingen in het voetbal. Voor
het zaalvoetbal wordt deze test namelijk
al gebruikt. Deze test is in Canada ont-

tussen
twee geluidssignalen. In het afgelopen jaar
zijn de eerste ervaringen met deze test
opgedaan. Geconstateerd kan worden dat
het er niet moeilijker op is geworden en
dat wellicht enige aanpassing van het eisenpakket is aan te bevelen.

Nadat trainer Evert Deelstra in 1990 is
gestopt, wordt Jacob Hoekstra aangezocht
als nieuwe trainer. Om gezondsheidsrede-

nen heeft hij echter niet zo lang kunnen
functioneren als zijn voorganger en is in
1996 gestopt. Binnen de SVD is hiervoor
een oplossing gevonden. Andries Booi en
Jelte van der Wal nemen bij toerbeurt de
trainingen op zich.
Wanneer wij het over de conditietesten
hebben mogen wij de naam van Theo
Hoogterp niet vergeten te memoreren. Hij
is degene, die in de afgelopen jaren het
vaakst voldoet aan de eisen van de conditietest. In 1995 wordt hem een certificaat
voor 30 keer geslaagd overhandigd door

de voorzitter van COVS-Noord Roelof
Kleiker.
De in 1996 overleden Eef Horn is in 1989
reeds 25 keer voor de test geslaagd. Ook
Bauke Booi (1995), Andries Booi (1998),
Jan Dijkstra (1999) en Piet de Boer (2000)
hebben 25 keer aan de voorwaarden voor
de test voldaan.

À

